
Første uge af et nyt år er gået. Det har ikke været en stille uge, for i Erhvervsforum har vi haft travlt med at lægge sidste
hånd på planlægningen til vores store Nytårskur 2023, som løber af stablen i næste uge. 
 
Samtidig planlægger vi vores kommende aktivitets program, og vi opdaterer således løbende kalenderen på vores
hjemmeside. Du kan glæde dig til en masse spændende workshops og netværksmøder, men allerede nu kan du finde
kommende arrangementer på vores hjemmeside. 
 
Nedenfor finder du også en spændende invitation, hvor CLEAN - Danmarks Miljøklynge inviterer til matchmaking event
torsdag den 2. februar. Her har virksomheder mulighed for, i samarbejde med studerende på RUC, at få hjælp til at løse
deres udfordringer inden for bæredygtig omstilling. Læs mere om dette og tilmeld dig længere nede. 
 
Vi ønsker god weekend, og ser frem til endnu en spændende uge. 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETSKALENDER

 

INFORMATIONSMØDER
'Informationsmøder om varmeforsyning'

Tirsdag den 17. januar 2023  kl. 17.00 – 18.30
 

Tilmeld og læs mere her:
INFORMATIONSMØDER OM VARMEFORSYNING

 
OBS: Første møde er on online og efterfølgende to fysiske møder

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/
https://erhvervsforum.biz/event/informationsmoeder-om-varmeforsyning/


 

MORGENMØDE
'Risikohåndtering af varer og valuta'

Tirsdag den 31. januar 2023  kl. 07.30 – 09.00
 

Tilmeld og læs mere her:
MORGENMØDE: RISIKOHÅNDTERING AF VARER OG VALUTA

 

 

Har din virksomhed en udfordring inden for bæredygtig omstilling?
 
Nu har du muligheden for, i samarbejde med studerende på RUC, at få hjælp til at løse din virksomheds udfordringer inden
for bæredygtig omstilling. Det sker når CLEAN - Danmarks Miljøklynge inviterer til matchmaking event torsdag den 2.
februar. 
 

https://erhvervsforum.biz/event/morgenmoede-risikohaandtering-af-varer-og-valuta/


Ved tilmelding udvælges samtidig 10 virksomheder, som får muligheden for at pitche deres problemstilling for ca. 50
studerende på studiet: Bæredygtig Omstilling.
 
Udfordringerne kan f.eks. være inden for: 
- Bæredygtig Omstilling 
- Naturintegreret Klimatilpasning
- Cirkulær økonomi
- Vedvarende energi 
- Energisparende løsninger 
- og megete mere!
 
Udbyttet af dagen kan enten være at indlede et projektsamarbejde med en gruppe af studerende, at finde din næste
praktikant eller trainee eller blot at udvide dit netværk.
 
Læs mere og tilmeld din virksomhed her: MATCHMAKING EVENT: SUSTAINABLE TRANSITION

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

Incognita
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Incognita!
 
Incognita tilbyder virksomhedsrådgivning om GDPR. Mange virksomheder er nemlig i tvivl om, hvorvidt de efterlever
databeskyttelsesforordningen (GDPR). Reglerne er komplicerede, og det kræver en stor indsats at opnå fuld compliance.
 
Incognita kan bistå din virksomhed med de mange opgaver, fx lovpligtig dokumentation, risikovurderinger, undervisning af
medarbejdere, databehandleraftaler, tilsyn med databehandlere og meget andet.
Hvis din virksomhed f.eks. behandler personoplysninger på vegne af jeres kunder, kan en ISAE 3000-revisionserklæring
dokumentere virksomhedens efterlevelse af GDPR og databehandleraftaler.
Incognita kan bistå din virksomhed med de nødvendige forberedelser, sådan at I kan opnå en ISAE 3000-erklæring uden
anmærkninger.
 
Hvis du vil vide mere om, hvordan Incognita kan hjælpe din virksomhed, så kontakt dem på mail: kontakt@incognita.dk
eller tlf.: 6083 6300. Du kan også læse mere på www.incognita.dk

 

https://cleancluster.dk/tilbud/matchmaking-event-sustainable-transition/
mailto:kontakt@incognita.dk
https://incognita.dk/
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